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ΘΕΜΑ: Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 3183/04-03-2015 αίτησης του κ. Κουτσονικολή 
Χαράλαµπου περί νοµικής στήριξης. 
 
             Στους Μολάους, σήµερα, την  04-03-2015  ηµέρα Τετάρτη   και ώρα 10:30 π.µ. 
στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  2885/27-02-2015 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 
το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  µέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. ∆ουµάνη Σοφία (Αντιπρόεδρος) 

           Καλογερίνης Ηλίας 

           Μαρούσης Χαράλαµπος    

3. Χριστάκος Σταύρος 

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

5. Τσαφατίνου Κατερίνα(Αναπλ. Μέλος) 

            ΣουρλάςΙωάννης  

 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο. 
       Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα 
οποία και παρευρέθησαν.   
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το ανωτέρω θέµα  ανέφερε  τα εξής: 
     Με τις παρ. 5 και 6 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: 
     Ο πρόεδρος της επιτροπής καλεί τα µέλη της σε συνεδρίαση µε γραπτή πρόσκληση, 
στην οποία αναφέρονται τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, όποτε το ζητήσει ο δήµαρχος 
ή το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθµού των µελών της. Στην τελευταία 
περίπτωση απαιτείται γραπτή αίτηση, στην οποία αναφέρονται τα θέµατα που θα 
συζητηθούν. Στην ίδια περίπτωση δεν µπορεί να επανυποβληθεί αίτηµα για το ίδιο θέµα, 
πριν παρέλθει δίµηνο, αφότου εκδόθηκε απορριπτική απόφαση της επιτροπής, εκτός εάν 
γίνεται επίκληση νεότερων στοιχείων. Αν κατά τον υπολογισµό του ενός τρίτου (1/3) 
προκύπτει δεκαδικός αριθµός, τότε ο αριθµός αυτός στρογγυλοποιείται στην αµέσως 
µεγαλύτερη µονάδα εφόσον πρόκειται για υποδιαίρεση µεγαλύτερη ή ίση του ηµίσεως 
(0,5). Αν η επιτροπή δεν συγκληθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες µετά την υποβολή της 
αίτησης, συνέρχεται ύστερα από πρόσκληση εκείνων που υπέβαλαν την αίτηση και 
αποφασίζει για τα θέµατα, για τα οποία είχε ζητηθεί η σύγκλησή της. 
Η αδικαιολόγητη παράλειψη του προέδρου για δύο συνεχείς φορές να καλέσει την 
οικονοµική ή την επιτροπή ποιότητας ζωής αποτελεί σοβαρή παράβαση καθήκοντος. 
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6. Η πρόσκληση δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα του δήµου. Η πρόσκληση επιδίδεται ή 
γνωστοποιείται στα µέλη τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα που 
ορίζεται για τη συνεδρίαση. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, η πρόσκληση αυτή µπορεί να 
επιδοθεί ή να γνωστοποιηθεί την ηµέρα της συνεδρίασης. Στην πρόσκληση πρέπει να 
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο η συνεδρίαση έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα. Πριν από 
τη συζήτηση η επιτροπή αποφαίνεται για το κατεπείγον των θεµάτων.» 
    Τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, έτσι όπως καταρτίστηκε από τον Πρόεδρο είναι τα 
εξής: 

1. Περί διάθεσης πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. έτους 2015.  
2. Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων 

προµηθειών του ∆ήµου οικ. έτους 2015.  
3. Επικαιροποίηση –έλεγχος δικαιολογητικών του έργου µε τίτλο { Ανακαίνιση αίθουσας 

θεάτρου και πολλαπλών χρήσεων του κτιρίου του Γυµνασίου Μολάων}. 
4. Κατακύρωση ή µη πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 

εκτελέσεως της προµήθειας µε τίτλο {Συλλογή και Μεταφορά Ανακυκλώσιµων 
απορριµµάτων ∆ηµοτικών Ενοτήτων ∆ήµου Μονεµβασίας} . 

5. Καθορισµός όρων µειοδοτικού  διαγωνισµού - διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη 
αναδόχου εκτελέσεως του έργου µε τίτλο {Αγροτική παραγωγή – Τουρισµός 
(ανάδειξη ευκαιριών) ∆ήµου Μονεµβασίας} προϋπολογισµού 61.500,00€, το οποίο 
χρηµατοδοτείται από ΕΣΠΑ. 

6. Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων έργων του 
∆ήµου Μονεµβασίας. 

7. Απευθείας ανάθεση του έργου µε τίτλο  { Κατασκευή στάσης στην ΤΚ Αγίου Ιωάννη 
της ∆Ε Μονεµβασίας} προϋπολογισµού 4.000,00€ .  

8.  Καθορισµός όρων δηµοπρασίας- διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου  µε τίτλο { Ασφαλτοστρώσεις ∆.Ε. Μολάων & ∆.Ε. Ασωπού} 
προϋπολογισµού 44.750,09€.   

9. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας- διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου  µε τίτλο { Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε. Μονεµβασίας} 
προϋπολογισµού 68.000,00€.   

10. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας- διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου  µε τίτλο {Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε. Μολάων πλην Τ.Κ. 
Κουπίων} προϋπολογισµού 64.548,48€.   

11. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας- διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου  µε τίτλο { Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε. Ασωπού} προϋπολογισµού 
40.000,00€.   

12. Καθορισµός όρων δηµοπρασίας- διάθεση πίστωσης για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτελέσεως του έργου  µε τίτλο { Τσιµεντοστρώσεις ∆.Ε. Ζάρακα} προϋπολογισµού 
36.999,90€.   

 
       Εν τω µεταξύ έχει προκύψει ένα ακόµη θέµα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση µου 
ότι πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα και αφορά την νοµική εκπροσώπηση του κ. 
Κουτσονικολή  από την κ. Μαζαράκη Ευγενία , η οποία είχε οριστεί µε την αριθ. 345/2013 
ΑΟΕ ενώπιον του Μεταβατικού Μονοµελούς Πληµµελειοδικείου Γυθείου αλλά στο 
µεσοδιάστηµα τροποποιήθηκε ο βαθµός συγκρότησης του δικαστηρίου  και η δικάσιµος 
τοποθετήθηκε για την 05-3-2015  ενώπιον του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Γυθείου όπου 
κατηγορείται ως υπαίτιος για ενέργειες οι οποίες τελέστηκαν κατά την άσκηση των 
καθηκόντων του .   
.     Για αυτό θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί αυτό το θέµα προς συζήτηση, παρά το ότι δε 
συµπεριλαµβάνεται στην ηµερήσια διάταξη. 
Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.  
Η  Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της, 

� την εισήγηση του προέδρου,  
� την παρ.6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/10,  
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� το περιεχόµενο του θέµατος, το οποίο αν και δεν περιλαµβάνεται στην ηµερήσια 
διάταξη πρέπει να συζητηθεί,   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

   Την συζήτηση του θέµατος, πριν την έναρξη της συζήτησης των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης, που αφορά ορισµό δικηγόρου  περί νοµικής στήριξης του κ. Κουτσονικολή 
Χαράλαµπου Αντιδηµάρχου ∆Ε Βοιών κατά την τακτική δικάσιµο στις 05-03-2015 ενώπιον 
του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Γυθείου.  
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος είπε τα εξής:  

 Από τη στιγµή που η  Ο.Ε. αποφάσισε οµόφωνα ότι το εν λόγω θέµα το οποίο δεν 
ήταν γραµµένο στην ηµερήσια διάταξη είναι σηµαντικό, θα αποφασίσει επί του 
περιεχοµένου του θέµατος και έθεσε υπόψη των µελών της τα εξής: 

  
      
� Την υπ΄αριθ. πρωτ. 3183/04-03-2015 αίτηση του κ. Κουτσονικολή Χαράλαµπου περί 

νοµικής στήριξης.   
 
� Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 µε την οποία αντικαταστάθηκε η 

περίπτωση στ’ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν.3852 /2010 , ως εξής: 
[ Οι δήµοι και οι περιφέρειες υποχρεούται στην νοµική στήριξη των υπαλλήλων που 
υπηρετούν σε αυτούς , ενώπιον των δικαστηρίων ή των δικαστικών αρχών όταν διώκονται 
ποινικώς για αδικήµατα , που τους αποδίδονται κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. 
Οι υπάλληλοι στερούνται της νοµικής κάλυψης ,στην περίπτωση που η άσκηση ποινικής 
δίωξης εναντίον τους αποτελεί συνέπεια καταγγελίας εκ µέρους της υπηρεσίας. Η 
εκπροσώπηση συντελείται από δικηγόρο του δήµου ή της περιφέρειας, µετά από αίτηση 
του υπαλλήλου προς τον οικείο δήµαρχο ή περιφερειάρχη , ύστερα από απόφαση της 
Οικονοµικής επιτροπής. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί δικηγόρος µε πάγια έµµισθη 
εντολή η εκπροσώπηση γίνεται µε πληρεξούσιο δικηγόρο , σύµφωνα µε τις διατάξεις των 
άρθρων 72 και 176 του ν. 3852/2010 ,αντίστοιχα. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρµόζονται 
και για τους αιρετούς των δήµων και των περιφερειών.]      
             Κατόπιν τούτου ο Πρόεδρος της ΟΕ πρότεινε στα µέλη της , ότι πρέπει να γίνει 
ορισµός δικηγόρου ο οποίος θα παρέχει νοµική εκπροσώπηση -στήριξη στον 
προαναφερόµενο  κατά την ανωτέρω δικάσιµο και τυχόν αναβολών αυτής, και το κόστος 
της οποίας θα το καταβάλλει ο ∆ήµος εφόσον οι κατηγορίες που του προσάπτονται 
εκτελέστηκαν κατά την άσκηση των καθηκόντων του στον ∆ήµο Μονεµβασίας , και εφόσον 
στο ∆ήµο µας δεν υπηρετεί νοµικός , και  στην συνέχεια κάλεσε τα µέλη της ΟΕ να 
αποφασίσουν σχετικά. 
                   Τα µέλη της ΟΕ µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους 
την εισήγηση του Προέδρου , το υπ΄αριθ. πρωτ. 3183/04-03-2015 αίτηση  του κ. 
Κουτσονικολή  , τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 , το άρθρο 72 του ν. 
3852/2010 :    
 

   Αποφασίζουν οµόφωνα 

 
         ∆ιορίζουν τη δικηγόρο κ. Μαζαράκη Ευγενία  αναθέτοντας της την εκπροσώπηση 
του κ. Κουτσονικολή Χαράλαµπου αντιδηµάρχου της  ∆Ε Βοιών του ∆ήµου Μονεµβασίας, 
ενώπιον του  Τριµελούς  Πληµµελειοδικείου Γυθείου στις 05-03-2015 ,στην οποία δίνουν 
την εντολή και πληρεξουσιότητα  να  δηλώσει Υπεράσπιση  του κ. Κουτσονικολή 
Χαράλαµπου  κατά την εκδίκαση της ανωτέρω υπόθεσης και τυχών αναβολών αυτής.   
       To κόστος  ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας θα πληρωθεί όπως προβλέπεται από τις 
ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και από τον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων  00.6111 του  
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015   του ∆ήµου Μονεµβασίας. 
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           Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως  πιο 
κάτω.  
 
       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                            ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ∆ΟΥΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ 
                                                                     2)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                 3) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                       4)ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 

                                                 
                       
 

 Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραµµατέας Ο.Ε. 

 

∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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